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 2023فبروری  19یکشنبه     مترجم: فریده نوری                                                  

 در کابل  بین طالبان  اختالف نظر

 مخالف است  ،به نمایندگی وزیر داخله  با طرفداران مصالحه  رهبر »امارات اسالمی« 

 " Le Mondeمنبع: اخبار لوماند "

 Jacques Follorouخبر نگار:  

   2023فبروری   1۵تاریخ: چارشنبه  

 ( envoyé spécialکابل: خبرنگار خاص )

 یک فضای انقالب در داخل قصر حکومت مذهبی طالبان در جریان است. 

ها و زمزمه های مخالفت، بین  آواز  ،در افغانستان  هژده ماه بعد از دوباره به قدرت رسیدن طالبان

،  دیگرانش وزیر امور داخله هبت هللا آخند زاده، و دو جناح، یکی رهبر بزرگ تحریک اسالمیست ها  

سراج الدین حقانی، شف شبکۀ حقانی و وزیر دفاع، مال یعقوب، پسر چهرۀ تاریخی تحریک طالبان،  

 مال محمد عمر شنیده می شود. 

ن می بینند، در حالیکه  آقر  ۀ هبت هللا، تنها دوام را به تطبیق فوق العاده سختگیرانجناح وفادار به  

 سازش با خارجی ها دوام نمی کند. جناح دوم فکر می کنند که رژیم بدون مصالحه و 

 د. گرد تأیید می   هم هیچ چیز به صورت واضح نه گفته می شود و نه  ،مستبد  رژیم های مانند تمام 

اما در پشت پرده به صورت رسمی تحریک  ب   افواهات   ،مانند همیشه متحد است.  دسترس  ه  ایکه 

مورد اعتماد  خارجی که    یمانند بعضی از دیپلومات ها   ، کابل  ربین المللی حاضر د   قلیل  تشکیالت  

ی دولت هستند، چنین استنباط می شود که حکومت طالبان اولین بحران خود را تجربه می  اعضا 

 . د کن

بعد از ختم رخصتی های زمستانی مکاتب در ماه مارچ، جواب این سوال با دوباره باز شدن مکاتب  

. در آن وقت خواهیم  به روی دختران، برای ما نشان دهندۀ اندازۀ اختالفات خواهد بود ها  و پوهنتون  

 دید که آیا رژیم راه مصالحه را انتخاب کرده است؟ 
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قرار گفته های یک مامور ملل متحد در کابل که نخواست نامش گرفته شود، انشعاب یا تقسیم بین دو  

جناح با گرفتن تصمیم " در اخیر ماه جنوری و شروع فبروری"، توسط رهبر طالبان با خلق نمودن  

ابراهیم صدر، یک قومندان نظامی    بنام   یت که رهبری آن را به یکی از وفادارانشیک شورای امن 

قبل از سراج الدین حقانی،    ،طالبان، که برای مدت خیلی کوتاه اولین وزیر امور داخله بود   پیشین

دیپلومات    اظهارات خواهد سپرد. در این مورد هم هیچگونه اعالمیۀ رسمی داده نشده است، باید به  

 نمود.   تکیهسسات بین المللی های خارجی و مؤ

 تسلط یا نفوذ: 

تا به امروز امنیت کشور تنها به وزارت داخله و دفاع مربوط است. در صورتیکه یکی از نزدیکان  

رهبر طالبان در رأس گرفتن امنیت قرار گیرد، از دو وزیر داخله و دفاع امتیازات شان به نفع رهبر  

 بزرگ گرفته می شود. 

لومات های خارجی در کابل معلوماتی را در بین خود رد و بدل می کردند که  در ماه جنوری دیپ

 سراج الدین حقانی و مال یعقوب به دلیل این ریفورم استعفا خواهند نمود، اما این طور نشد.   ،قرار آن

مخصوصاً در بین مامورین ملل متحد در قندهار، َمقر هبت هللا آخند زاده، که از    ،قرار عین منبع

مان جا با دادن فرمان ها کشور را رهبری می کند، و امید دارد که  کنترول دستگاۀ امنیتی را با  ه

  با خلق نمودن یک اردو برای امنیت خودش به دست بگیرد، زیرا برای امنیت خود تشویش دارد.  

شاهدان قابل اعتبار ملل متحد، از قومندان های جنوب    قرار اظهارات رهبر طالبان    مفکوره همین  

 دیدار نمود.  ،ن شدن از صداقت و وفاداری شانمئ برای مط

اگست    1۵دوباره گرفتن قدرت از    زمان رهبر طالبان که تا به حال خود را نشان نداده است و از  

به کابل نیامده است و برای جا به جا کردن افراد خود پیشرفت نکرده است، الکن تسلط و    2021

خشیده است. اگر یک وزیر مطلقاً از وی پیروی  نفوذ خود را باالی تمام  تصامیم کشور وسعت ب 

یا برطرف می شود یا یکی از طرفداران خود را معاونش مقرر می کند، به طور مثال در    ،نکند 

وزیر    ،یکی از وفاداران خود را به نام ندا محمد ندیم، که والی والیت کابل بود  2022اخیر اکتوبر  

 به وی نزدیک هستند اتکاء می کند.   تحصیالت عالی مقرر نمود، وی باالی آن های که

تعهدات ایکه نموده بود که از دیگر قدرت های سیاسی و    بر عکس   2022در شروع ماه اکتوبر  

شان    ۀ در دولت داخل می سازد، مال هیبت هللا سی و هشت تن را که تقریباً همرا  قومی و زن ها  

نمود. از آن جمله می توانیم از  های وزارت خانه ها و اردو مقرر    مقام مذهبیون پشتون بودند در  
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  199۶کبیر به حیث معاون صدراعظم یاد کرد که در رژیم قبلی طالبان بین سال های  لامولوی عبد 

 پوست های کلیدی کار می نمود. نیز در 2001الی 

شروع به شور دادن طرفداران خود    2022مارچ    23طالبان در    گبدون شک، از ترس، رهبر بزر

که در آن دروازه های مکاتب به روی دختران باالتر از دوازده ساله    دن فرمانینمود، با امضاء نمو

 بسته شود، و هم وی حکم محدویت ها را برای خانم ها صادر نمود. 

نوامبر، وی برای قضات در تمام کشور امر "تطبیق مطلق شریعت ]قوانین اسالمی[    همبه تاریخ سیزد 

. باالخره حضور زنها را در مؤسسات غیر دولتی ملی  " به حیث افزار مرکزی دولت طالبان را داد 

 را به روی دختران مسدود نمود. ها و بین المللی ممنوع اعالن نمود و دروازه های پوهنتون  

  نشان دهندۀ اختالفات می   ،در ماه مارچها  یا باز نشدن دروازه های مکاتب و پوهنتون  باز شدن  

 . باشدتواند  

 : تغییر لحن

قرار معلومات ما، در حدود پنجاه نفر از از سران رژیم، وزرا و رهبران سابقۀ    2022در نوامبر  

خراب" روان  طالبان در مکتوبی امضاء نمودند که در آن تخمین نموده بودند که کشور به "یک جهت  

جواب ماند و امضا کنندگان استعفا ننمودند. این تضاد و خصومت در قلب    است. این مکتوب بی

 . ه است اقتدار دست نخورده باقی ماند 

عمیق یا اختالف عمیق که خطر کالن شدن آن موجود است، زیرا مال هبت هللا تنها رهبر   ۀ یک حفر

ن نیز می باشد و از همین عنوان برای تمام  بزرگ طالبان افغان نیست، بلکه وی فرامانروای مؤمنی

 مسلمانان قانون وضع می نماید. 

ستانکزی، معین وزارت  در هنگام تجمع سران طالبان در کابل، شیر محمد    2022در ماه اکتوبر  

امور خارجه به طرفداری دوباره باز شدن مکاتب برای دختران نظر داد. اما اولین اختالف حقیقی  

ظاهر نمود. در موقع یک مراسم،  تفبروری در خوست    محضر عام به تاریخ یازده در این مورد در م

تحمل"   قابل  افغانستان را "غیر  نمایان وضعیت  به صورت  الدین حقانی  داخله سراج  امور  وزیر 

 تعریف نمود. 

یک تعامل واقعی برای ساختن یک راه عادالنه، منضفانه    یاعالن نمود که "امارت اسالمی آرزو او  

 طالبان از نادرات است.  رژیمدنیا را دارد"، و شروع به انتقادات از خود نمود که در  با و قانونی 
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وی عالوه نمود "امروز ما خود را کامالً مشروع می دانیم، اما اعتقادات ما آنقدر باال قرار دارد که  

عیت  که خداوند اعمال ما را ببخشد، این وض،  که تمام سیستم را در انحصار خود گرفته است. "

 نمیتواند قابل تحمل باشد". 

وی مورد هیچ نوع عکس العمل قرار نگرفت،    اظهارات طالبان وجود ندارد،    رژیمبحث و مذاکره در  

 مگر نشان دهندۀ یک تغییر در لحن و ستراتیژی از جانب مخالفین مال هبت هللا می باشد. 

که برای ملت یک موقعیت و  وزیر امور داخله سراج الدین حقانی جمع بندی نمود: این "مهم است"  

 یم". ئ نماپیشکش وضع مناسب  

احترام    ا اشاره به آن نمود که جامعۀ جهانی برای به رسمیت شناختن و کمک نمودن، تقاضا می کند: ب

تعلیم و اشتراک دادن دیگر اقوام در دولت و استفاده نکردن  گذاشتن به حقوق زن ها و مخصوصاً حق  

 یات تروریستی علیه دیگر کشور ها.  از خاک افغانستان برای عمل

جامعۀ جهانی "    باید گردیده است که هیچ نوع تعهد  ئ ااز جانب دیگر، از طرف رهبر طالبان ت  اما

 خارج از چوکات پرنسیب های اسالم" گرفته نخواهد شد.

 .. ادامه دارد.

        

 


